Rok 1971
Nový rok sa začal veselo. Po celé dopoludnie sa v obci vyhrávalo a spievalo po rozhlase.
Na prahu nového roka Kronika zaznamenáva mená obecných funkcionárov, ktorí sa zapoja do
nastávajúcej politickej a budovateľskej práce, pre rozkvet a rozvoj obce. Sú to: Július Bugáň,
predseda, Jozef Boka podpredseda, Jozef Kysela tajomník, Jozef Štefánik, Ivan Androvič, Ján
Loderer, Ludovít Takáč a Štefán Bíroš členovia rady MNV. Ďalej jednotlivé komisie:
Komisia výstavby a poľnohospodárstva:
Androvič Ján predseda, Akantis Emil, Kysela Jozef, Peťko Ján, Akantis Štefán, Janošík Adam,
Gábor Miroslav, Bugáň Július, Bíroš Štefán
Komisia finančná a plánovacia:
Štefánik Jozef predseda, Beniač Pavol ml., Hosták Martin, Lopušan Vinco
Komisia školská, soc. Zabezpečenia a zdravotná:
Boka Jozef predseda, Takáč Ľudovít, Ďuračka Pavol, Cíbik Ján, Šipošová Margita, Vároši
Jozef, Gábor Michal, Kučerová Alojzia, Kapasný Martin, Skutecký František, Hrmová Rozália,
Chladnúch Viktor
Komisia ochrany a verejného poriadku:
Bugáň Július predseda, Kysela Jozef, Sánta Anton, Krajiček Jozef, Trojcin František,
Gáborová Rozália, Loderer Ján
Komisia miestneho hosp. a hosp. bytmi – priemyselná:
Tichý Štefán predseda, Samec Kamil, Salát Michal, Patrnčiaková Margita.
Práce je veľa na každom úseku obecného rozvoja a podľa prísľubu a záväzkov všetci sa
vynasnažia, aby zadosťučinili svojim občianským povinnostiam.
Na nový rok obec bola zaviata snehom a snežilo po celý rok. Teda tento nový rok bol na ľade
a snehu. Barometer vykazoval 20° zimy.
Dňa 15. januára klub mládeže usporiadal čajový večierok v kinosále v reštaurácií Kriváň, na
ktorom hrala vlastná mládežnícka hudba. Toto bola prvá spoločensko-zábavná akcia nového
roku.
Od 20. januára trval veľký odmäk a sneh úplne zmizol. Priaznivé počasie umožnilo pracovať
na združenom stavenisku na námestí, v ktorom bude umiestnený poštový úrad – Jednota
predajné družstvo = obecná knižnica a kino.
V noci z 20. na 21. sa stala väčšia krádež v Samoobsluhe na novom sídlisku, oproti cintorínu.
Nasledujúcu noc zasa iná krádež v reštaurácií na Kamenici. Teda Krádežná zločinnosť ani našu
obec nevynechala, čo podobného sa nestalo už pár rokov.
Ku koncu mesiaca bolo úplné jarné počasie a kde tu po lúkach a záhradách kvitli už aj
sedmikrásky.
A zasa nová krádež v tom istom obchode na Sídlisku a to z 30. na 31. januára – zo soboty na
nedeľu. V tomto prípade však nenarobili väčšej škody, len si pojedli a popili čo bolo po ruke.
Dňa 30. januára vydržiavali holubiari tanečnú zábavu v kinosále pod Kriváňom.
TJ - Sokol 31. januára dopoludnia vydržiaval výročnú členskú schôdzu, na ktorom sa
prediskutovala nepriaznivá situácia vo futbalovom oddiely a zvolila členská schôdza nové
predsedníctvo a to nasledovné:
Blahušiak Tibor predseda, Gábor Slavo podpredseda, Alex Panáček tajomník, Tretina Jozef
pokladník, Ondruš hospodár, Cvacho Anton a Williger Vlado vedúci T. mužstva Staník Rudo
vedúci dorastu a žiacky dorast má na starosti zást. riaditeľa ZDŠ Trizuliak.
Mierne, pekné a teplé počasie vydržalo až do 9. februára, kedy začalo slabšie snežiť.
Dňa 13. februára usporiadala miestna skupina PO tradičný maškarný ples, na ktorom hrala
miestna mládežnícka hudba.

Dňa 15. februára vydržiavalo JRD svoju výročnú členskú schôdzu v miestnostiach kina Kriváň.
Prednesená a prediskutovaná bola správa o hospodárskych výsledkoch a správa revíznej
komisie za rok 1970. Tu sa uvádzajú aspoň niektoré hektárové výnosy, ako sú uvedené v správe
za rok 1970: pšenica 27 g, jačmeň 23 g, ovos 10 g, raž kukurica 296 g, repa 489 g a zemiaky
110 g.
Dňa 20. februára usporiadal TJ – Sokol tiež maškarný ples, na ktorom bola vyhodnotená
najkrajšia maska a sa vylosovala i tombola.
Na záver fašiangov požiarnici mali rodinné posedenie, na ktorom si posedeli a sa pobavili i starí
požiarnici, veteráni. Na druhý deň zasa poľovníci sa pobavili pri originálnej poľovníckej
večery.
Dňa 25. februára sa predniesla rozhlasová relácia z príležitosti Dňa víťazstva čsl. Pracujúceho
ľudu a večer boli prehrávky žiakov hudobných kurzov pri OB – na ktoré mal voľný vstup každý
občan.
Dňa 26. februára sa vydržiavala členská schôdza KSČ, na ktorej sa uskutočnila vnútro-stranícka
výchova pre členov i pre niektorých nepartajníkov.
13. februára bol uverejnený článok v časopise Ľud ,,Zasvätil život národu“, v ktorom sa opisuje
život i práca nášho varínskeho rodáka Jozefa Martinčeka, narodeného r. 1855 vo Varíne.
Martinček ako kňaz so sídlom v Lopeji, v starom Uhorsku veľmi nebojácne zasiahol
a zasahoval do národnooslobodzovacieho zápasu. Aktivizoval slovenské národné hnutie a bol
neodbitným zástancom všeobecného volebného práva. Martinček nie len ako národný buditeľ,
ale i ako literárno-kultúrny pracovník má veľké zásluhy v obrodeneckom hnutí.
Takmer po celý mesiac trvalo priaznivé počasie a preto nehatene sa pracovalo na združenej
výstavbe.
Január a február boli skoro bez mrazov, za to však mesiac marec postihli silnejšie mrazy, čo
nebolo veľmi vítané a osožné. Sneženie a mrazy sa striedali.
8. marca sa oslávil mimoriadne okázalé MDŽ. V podnikoch Vápenka, Drevoimpregna, JRD,
Komunálne služby, ako i v škole a v obci vôbec sa vyzdvihoval význam MDŽ, a popredné
pracovníčky – brigádničky boli pekne obdarované. V týždni od 8. do 13. marca sa presťahovalo
varínske JRD do vlastnej budovy, ktorá sa nachádza v blízkosti objektov družstva.
Oteplenie nastalo v druhej polovici marca a tak sa rozhýbali i práce poľnohospodárske.
15. 3. bolo priateľské posedenie TJ – Sokol, na ktorom udelili poďakovacie diplomy zaslúžilým
športovým pracovníkom.
16. 3. Schôdz pléna MNV, na ktorom sa vyhodnotili výsledky hospodárenia v r. 1970.
Pekný slnečný deň na Jozefa dal podnet na dôraznejšie Jozefovské oslavy a tie sa ťahali veru
po celý deň. Pre športový život marec nič dobrého nezanechal. Futbalový oddiel i keď opustil
T. A triedu, ani T. B triede nemá na vavrínoch ustlaté. Hneď prvý zápas s Paludzkou prehral
3:0 a so Sučanmi 0:1. Teda slabé výhľady a smútok fanúšikov.
31. 3. Bol prvý pohovor s občanmi, na ktorom okrem bežných záležitostí obecných bol aj
pohovor o výročí 50 r. KSČ a tiež kronikár prečítal úryvky so starej kroniky. Súčasne boli aj
vyvesené transparenty oznamujúce 50. výročie založenia KSČ.
31. marca na schôdzi Národného frontu nastala zmena v predsedníctve. Na miesto Ing. Samca
(odstúpil pre dlhšie liečenie) prevzal vedenie NF Jozef Boka.
1.apríla v okresných novinách ,,Cieľ“ sa uverejnil článok o TJ – Sokol Varín – z príležitosti 50.
výročia založenia KSČ a FRTJ. Prítomný bol prvoligový rozhodca J. Placek. TJ – Sokol Varín
pozdravuje 50. výročie KSČ a FRTJ a na počesť sa zaväzuje odpracovať na rôznych akciách
1000 brigádnických hodín.
Tak podobne bol uverejnený článok v Cieli k 1.aprílu ,,lom a Vápenka Varín – Trineckých
železiarní, ktorých pracujúci prijali hodnotný socialistický záväzok k 50. výročiu založenia
KSČ a blížiaceho sa XIV. Zjazdu KSČ ako i okresnej konferencie KSS a hodnota týchto

záväzkov predstavuje zhodnotenú sumu 750 000 korún. Ďalej sú tam uverejnené kolektívy,
ktoré sa podieľajú na plnení týchto záväzkov.
3. 4. Klub mladých previedol jarné upratovanie v obecnom parku. Prác sa zúčastnilo 20 členov
klubu.
Cez Varín tečúci potok úplne vyschol a dlhší čas obec bola bez potočnej vody, preto prať sa
chodievalo na vzdialené rieky, pri čom sa zmrhalo veľa času a dalo to dosť námahy.
Na Veľkonočné sviatky tradičné zvyky rapkania s rapotami ako náhrada zvonenia, ani v tomto
roku ešte nezanikli. Malí šarvanci s rapotami rapkali po uliciach na zelený štvrtok a veľký
piatok.
11. 4. Na veľkonočnú nedeľu vydržiaval SOZZ oblievačkovú tanečnú zábavu. Oblievačková
vášeň ani v tomto roku neochabla, oblievalo sa veselo do noci.
Od 13. 4. začali asfaltovať chodník popri potoku na Zimnej strane Varína a priestor z bývajúci
vysiali trávnikom semenom.
Dňa 23. 4. sa vydržiavala verejná stranícka schôdza, na ktorej sa prejednal plán rozvoja obce
v r. 1971. V ďalšom prejednanie boli socialistické záväzky k 50. výročiu založenia KSČ a XIV.
Zjazdu a k týmto mal referát s. Július Bugáň.
25. 4. Časopis Smena píše o záväzkoch JRD na počesť 50. výročia KSČ a o jarnom upratovaní.
V tomto mesiaci Benzinol Žilina začali s výstavbou chaty pod Jedlovinou (17. 4.)
25. 4. sa odohral majstrovský futbal Varín: Dubnica 1:6 a pokles trvá ďalej čo spôsobuje veľké
starosti vedúcim oddielu.
26. 4. večer manifestačná slávnosť oslobodenia našej obce sovietskou armádou. Program
slávnosti spestrila škola vhodným kultúrnym programom.
27. 4. Zomrel zaslúžilý starý varínsky občan Imrich Sporina, kováčsky majster.
30. 4. Nezabudlo sa i na stavanie májov. Práve predvečer 1.mája vystavili varínsky požiarnici
pekný máj v parku na námestí a mládež zasa pred klubovňou mladých vedľa obce.
Na prvého mája pracujúci všetkých podnikov ako i veká časť občianstva sa zúčastnili májových
osláv v Žiline. Varínske JRD manifestovalo zvlášť okázale a sa viezli manifestujúci na
dôkladne ozdobenom alegorickom voze, čím vzbudili v Žiline všeobecnú pozornosť.
3. mája sa zbúrali posledné zvyšky veľmi starej farskej budovy, ktorá už vyše 700 rokov stála.
V tento deň odpoludnia sa pochovala p. Vavrincová – manželka zosnulého Karola Vavrinca –
krajčírskeho majstra.
7. 5. sa uskutočnila prednáška Zväzarmu o branej výchove a 50 rokov vojenskej politiky KSČ.
8. 5. podvečer sa previedlo kladenie vencov padlým za II. Svetovej vojny – za prítomnosti
členov – poslancov MNV-PO a občianstva.
Stred mája bol pekný a teplý.
15. 5. ZDŠ – vydržiavala športový turnaj žiakov, ktorého sa zúčastnilo viac škôl z okresu.
A zasa hanebná prehra futbalu. Varín – Pov. Bystrica B 0:4. Varín ostáva takmer posledný
v tabuľke.
19. 5. bolo plenárne zasadnutie MNV a prejednali sa výsledky jarných prác na JRD, o ktorých
referoval predseda Akantis Emil a rastlinár Janošik. Tiež prejednané boli záväzky masových
organizácií a podnikov k 50. výročiu KSČ.
21. 5. Slávnostná verejná schôdza KSS s kultúrnym programom, ako oslava 50. výročia
založenia KSČ. Pri tejto príležitosti udelené boli pamätné plagáty zaslúžilým členom strany
a odoslaný bol pozdravný list XIV. Zjazdu KS. Pamätné medaile obdržali súdruhovia Takáč
Ľudovít, Kysela Jozef a Bugáň Július.
29. 5. Tradičné váľanie májov pri doprovode miestnej mládežníckej hudby a veselicou.
Hneď 1.júna vzrušila občanov hrozná správa o tragickej smrti kozmonautov kozmickej lode
Sojúz 11.

6.júna prebiehala birmovka, ktorej sa zúčastnilo väčšie množstvo birmovancou. Jarmočníci
predávali pod šiatrami ako to bývavalo v minulosti na výročných jarmokoch. A zasa futbal:
Varín – Turč. Teplice 2:3. Nový debakel.
Prvé júnové dni až do 14. 6. boli pršľavé a 10. 6. bola mimoriadne silná búrka s ľadovcom. Na
poli zbožie polihuje, okopaniny neobrobené, ďateliny a sená neoknú. Aj 15. 6. bola opäť veľká
búrka, ktorá poškodila niektoré strechy a narobila dosť značné škody v záhradách.
A nebolo to lepšie ani v druhej polovici júna, dažďa bolo až priveľa.
19. 6. bola otvorená výstava ručných prác v zasadačke MNV pod heslom: ,,Krása života.“
Výstavu organizovali ženy a táto trvala 3 dni.
Ani v tejto polovici mesiaca počasie nezmúdrelo. Dažde a zima sa striedali neprestajne až do
18. júla. Potom sa akosi slniečko posmelilo a začali sa ukazovať príznaky leta a i keď zubatého.
23. júla sa prejednával na MNV výkup pozemkov pod novo plánovanú cestu zo Záhumnia
krížom na stanovištia JRD. Za 1 m² sa dohodla obapoľná cena 6 Kčs.
24. júla sa prevádzalo ďalšie školenie stranícke pre členov strany a pre vedúcich podnikov
a organizácií.
29. júla sa započala žatva na JRD a kosil sa jačmeň, ale pre pršľavé počasie sa kosila
prestávkami, striedavo. V tomto mesiaci sa obsadila ďalšia družstevná bytová jednotka.
Prvé augustové dni boli teplé ba až dokonca horúce. Teplomer vystúpil až na 30°. Teda žatevné
práce sa prevádzali nahatene.
Dňa 10. augusta sa vydržiavala členská schôdza KSS, na ktorej bolo vyhodnocovanie poslancov
MNV za uplynulé funkčné obdobie. V ďalšom sa prerokovali socialistické záväzky a tieto
nakoľko sa plnia.
Dňa 15.augusta sa odohral síce už druhý futbalový zápas v T. B triede, ale len tento bol úspešný
– Varín: Višňové 4:2.
Dňa 22. večer vypukol požiar v Schvarcerovej sýpke, v ktorej bolo uskladnené veľa
obchodného tovaru. Sýpka zhorela do základu, väčšia časť tovaru bola však zachránená. A zasa
futbalový zápas medzi rivalmi Varín a Strečno, ktorý sa skončil pre Varín smutne. Varín prehral
1:0. Radosť strečanov. A opäť bola členská schôdza MO – KSS a na tejto schôdzi referoval
predseda JRD s. Akantis a priebehu žatevných prác a vôbec práce na JRD sa vyhodnocovali.
Všeobecne sa zdôrazňovalo, že posledné dni halená bola poľnohospodárska práca pre nestále,
nepriaznivé počasie.
28. augusta bola dôstojná spomienková slávnosť Slovenského národného povstania, ako
štátneho sviatku SSR a položili sa vence pri pomníku padlých v parku.
Počasie v posledných dňoch augustových bolo daždivé, skoro jesenné.
Po školských prázdninách aj na tunajšej škole sa začalo riadne vyučovanie prvým septembrom.
Kurzy hudobnej výchovy a jazykové pri OB - tiež začali svoju činnosť.
Dňa 12. septembra oživotvorený SZŽ vydržiaval tanečné posedenie – pobavenie v Kinosále p.
Kriváňom.
Od 13. septembra sa započal zber zemiakov na pozemkoch JRD. Ako prvú brigádnickú pomoc
poskytovala tunajšia ZDŠ – pod dozorom svojich učiteľov.
A zasa športová porážka. Majstrovský futbalový zápas medzi Belušou a Varínom sa skončil
porážkou 2:0.
24. septembra na členskej schôdzi MO – KSS sa prejednala, prediskutovala kandidátka pre
nastávajúce voľby.
25. septembra usporiadal SZM vo Varíne tanečný večierok. Posledné dni septembrové sa
prevádzal prídel zemiakov občanom a to z úrody tunajšieho JRD. Akciu túto uskutočňoval
tunajší Zelovoc. Zemiaky boli mimoriadne pekné a sa dodávali už vyvážené v 50 kg – vreciach.
Na Michala – 29. 9. sa ukázalo Babie leto a vydržalo len 2 – 3 dni.

Futbalový zápas odohraný dňa 3. októbra medzi Turzovkou a Varínom sa skončil zasa
s prehrou 5:0.
Prvý sneh pokryl náš Kriváň v noci zo 4. na 5. októbra. Počasie sa ozimilo. Barometer klesol
na 6°. Tento poveternostný stav však trval len pár dní a zasa nastalo pekné, teplé počasie, ktoré
už potom vydržalo.
10. októbra Varín – Bytčica 1:1.
13. októbra sa vydržiavalo plenárne zasadnutie MNV, na ktorom sa určili volebné komisie pre
nastávajúce voľby.
15. októbra bola riadna schôdza MO-KSS, na ktorej sa uskutočnilo prvé školenie Marx –
Leninského učenia o socialistickom štáte. V ďalšom členovia boli oboznámení s volebným
programom a čo s tým súvisí.
Tradičná oberačková zábava varínskych požiarnikov sa zadržala dňa 16. októbra. Hral varínsky
KOZMOS.
V dňoch 17. – 19. októbra bola otvorená výstava ovocia a zeleniny v miestnostiach MNV.
Výstavu zorganizovali a viedli členovia ovocinárskeho a záhradkárskeho spolku vo Varíne.
Dňa 20. októbra sa zadržala plenárka MNV, na ktorej sa vyhodnotila činnosť orgánov
národného výboru za uplynulé volebné obdobie. Vyhodnotenie bolo spestrené s kultúrnym
programom, ktorý dodala škola.
Dňa 24. októbra varínčania boli svedkami veľmi vydareného požiarnického cvičenie na
námestí, na ktorom žilinský požiarný zbor previedol ukážkové strojové cviky novej modernej
požiarnickej technike.
Mesiac november sa niesol v znamení príprav pre nastávajúce voľby. Hneď 3. novembra na
celoobecnej schôdzi sa predstavili noví navrhovaní kandidáti. Schôdza sa vydržiavala
v kinosále Kriváň a sprevádzaná bola priliehavým kultúrnym programom, na ktorom
účinkovali i manželia Praženičovci.
Tiež 5. novembra zasa v Nezbud. Lúčke sa predstavili kandidáti pri doprovode kultúrneho
programu.
8. novembra sa začali vykopávky pre novú cestu zo Záhumnia smerom na JRD. Predbežne sa
prevádzali len kanalizačné práce.
Členovia MO-KSS, aby si splnili svoje volebné záväzky, tak 12. novembra dali sa do
brigádnickej práce pri združenej výstavbe vo Varíne na námestí.
Po celý mesiac november je otvorené agitačné stredisko, ktoré je zriadené v zasadačke MNV
a je priliehavo ozdobené s heslovitými nápismi. V agitačnom stredisku dňa 12. novembra bola
prvá prednáška s diskusiou pre pracovníkov a členov JRD. Rozhovor viedol predseda Emil
Akantis.
Dňa 19.novembra bola ďalšia stranícka schôdza v agitačnom stredisku, na ktorej prebiehala
druhá prednáška o vnútrostraníckej výchove. Aj tejto sa zúčastnili i niektorí nepartajníci,
nadovšetko vedúce osobnosti našej verejnosti. Na tejto schôdzi prítomní boli oboznámení
s niektorými predpismi – zákonmi a otázkami týkajúcich sa volieb.
Od 20. novembra nastal prvý väčší mráz i keď nesnežilo. V tento deň odbavili traja svadobníci
veľmi neobvyklé svadby, pripomínajúce staré, tradičné, ľudovo svojrázne zvyky. Hudba
prevádzala po Varíne svadobníkov, doplňovaná spevmi a večer bola svadobná tanečná zábava,
prístupná občanom.
Dňa 26. a 27. novembra 1971 sa prevádzali voľby do všetkých štátnych zastupiteľských
orgánov. O voľbe bol živý záujem o čom svedčí aj takmer úplná účasť občanov pri voľbách.
Podľa výsledku hlasovania zvolení boli nasledovní 25-ti poslanci z Varína a 5-ti z Nezbud.
Lúčky:
Varín: Akantis Emil – predseda JRD, Tretina Peter, Boková Elena, Bugáň Július, riad.
komunálu, Chalunianská Irena, Boková Margita, Boka Jozef, Podhorská Ľudmila, Lopušan
Vincent, Cvacho Juraj, Gábor Michal, Cibík Ján, Peťko Ján, Gábor Miroslav, Bíroš Štefán,

Panáček Alexander, Kysela Jozef, Takáč Ľudevít, Okruhlicová Paula, Širanec Anton, Hajas
Ľudevít, Trojan František, Fogada Štefán, Beniač Pavol a Gáborová Rozália
Nezbud. Lúčka: Ondrášová Mária, Loderer Ján, Ďuračka Pavol, Bielik Anton a Ing. Samec
Štefán.
Na to dňa 18. 12. 71. na prvom zasadnutí novozvoleného MNV sa ustanovili predpísané
komisie v tomto zložení:
Komisia finančno - rozpočtová a plánovacia:
Fogada Štefán predseda, Bielik Anton podpredseda, Širanec Anton tajomník komisie, Boková
Margita, Panáček Alexander, Štefánik Jozef a Hosták Martin ako aktivisti.
Komisia výstavby, priemyslu a životného prostredia:
Lopušan Vincent predseda komisie, Beniač Pavol podpredseda, Akantis Emil tajomník
komisie, Peťko Ján, Bíroš Štefán, Tretina Peter a Ondrášová Mária členovia, Androvič Ivan
a Boka Jozef aktivisti.
Komisia školstva a kultúry, sociálneho zabezpečenia a zdravotná:
Takáč Ľudevít predseda komisie, Chalunianská Irena podpredseda, Gábor Michal tajomník,
Ďuračka Pavol, Boková Helena, Hajas Ľudevít, Cibík Ján členovia: Vároši Jozef, Ďutlilo
Ladislav, Chladních Viktor, Krajčová Eva a Skutecký František aktivisti.
Komisia ochrany a verejného poriadku:
Troján František predseda komisie, Gáborová Rozália podpredseda, Loderer Ján tajomník,
Okruhlicová Paula, Podhorská Ľudmila členovia a kapt. Džugan Vasil a Kysela Jozef aktivisti.
Napokon schválená obecná rada započala svoju činnosť v nasledovnom zložení:
Gábor Miroslav predseda MMV, Boka Jozef podpredseda do MNV, Kysela Jozef tajomník
MNV, Ing. Samec Štefán člen rady MNV, Loderer Ján člen rady MNV, Bugáň Július člen rady
MNV, Panáček Alexander člen rady MNV, Cvacho Juraj člen rady MNV a Akantis Emil člen
rady MNV.
Pri voľbách do okresného národného výboru (ONV) boli zvolení a zastupovať budú našu obec:
Akantis Emil predseda JRD Varín a Chalupianská Irena úradníčka riaditeľstva obchodu
s drobným tovarom.
Do krajského národného výboru (SKNV) bola zvolená Hrmová Rozália učiteľka ZDŠ Varín.
Po ustanovení rady, na prvom plenárnom zasadnutí MNV dňa 12. prejednaný bol hrubý volebný
program, ktorý predložil nový predseda s. Gábor Miroslav tým, že po dôkladnom ďalšom
prešetrení jednotlivých položiek schváli sa už definitívny volebný program na budúcom
plenárnom zasadnutí.
Dňa 1. 12. 72. previedli sčítací komisári sčítanie ľudu a bytov. Sčítanie prebehlo slušne
a nehatene a podľa výsledku stav je nasledovný: mužov 1 724, žien 1 726, spolu 3 450. Z toho
3 432 slovákov, 13 čechov, 1 poliak, 2 maďari a 2 ukrajinci. Bytov je 731.
8. 12. na ukončenie mesiaca ČSSP a z príležitosti podpísania zmluvy o priateľstve a povojnovej
spolupráci bola usporiadaná slávnostná akadémia, na ktorej účinkovala školská mládež.
22. 12. Vydržiavala DO – KSS členská schôdza, na ktorej sa previedla ďalšia vnútro – stranícka
výchova a sa prejednali stanovy strany. Tiež riešila schôdza Kádrové obsadenie vedúcich
funkcionárov MNV.
V druhý sviatok vianočný MO – PO usporiadala Štefánsku zábavu, ako obvykle v sále Pod
Kriváňom.
Hospodárenie na JRD za rok 1971.
JRD Varín v r. 1971 obhospodárovalo v celku 738 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho ornej
321 ha, 197 ha lúk, 217 ha pasienkov. Členská základňa pozostáva z 236 členov. Z toho 89
členov pracovalo trvale.
Na JRD vytvorené boli komisie a to: revízna, sociálna, komisia bezpečnosti pri práci a požiarná
komisia.

Obsiate boli nasledovné plochy a mali nasledovné výnosy:
Pšenica
52 ha
výnos 29 g
Jačmeň
86 ha
výnos 27 g
Ovos
6 ha
výnos 23 g
Zemiaky
30 ha
výnos 138 g
Na úseku živočíšnej výroby JRD malo nasledovné stavy hospodárskych zvierat:
Kravy 204 ks, HD spolu 282 ks, Ošípané 514 ks, Ovce 497 ks, Sliepky 1 429 ks. Ročná dojivosť
na kravu činila 20 20l t a znáška vajíčok 148 ks na jednu nosnicu.
JRD v plnení nákupných úloh splnilo nasledovné stavy:
Mäso spolu 141.711 kg, mlieko 310.906 lit., zemiaky 2 424 kg.
Celkové príjmy na družstve činili 6.412 tisíc Kčs.
JRD vlastní hospodárske budovy a zariadenia v hodnote 4.208 tis. Kčs, prevádzkové stroje
2.096 tis. Kčs:
Socialistický záväzok družstva činil 639 tis. Kčs. a kolektívny 20 235 Kčs. a záväzok
individuálny družstevníkov 659.235 Kčs.
Za rok 1971 vyplatených bolo 1.804 tis. Kčs. na pracovných mzdách.
Oblastné komunálne služby Varín v r. 1971
Rok 1971 bol dosiaľ najúspešnejší v hospodárskych výsledkoch. Plánovaných bolo 6.250.000
Kčs, výkonov a skutočností sa ukazuje 8.250.000 Kčs výkonov. Zisk plán 444.000 Kčs,
skutočností 1.250.000 Kčs. Na podniku ku koncu roku pracovalo 102 osôb. Priemerný zárobok
činil 1.950 Kč. Hlavnú zásluhu na prekročení plánovaných výkonov a ziskov má prevádzka
natieračov. V tomto roku sa začalo s výstavbou práčovne vo Varíne, ktorej rozpočtová cena je
1.493.000 Kč. Bude do moderná chemická čistiareň odevov a prádla.
OKS vo Varíne obdržal v priebehu roka 2 nové osobné autá a to 1ks Volha a 1ks dodávka Škoda
1203.
Podnik teda mal 102 pracovníkov a z nich 92 robotníkov, 6 technických a 4 administratívnych
pracovníkov. Z týchto pracovníkov bolo 29 žien. V učebnom pomere bolo 8 učňov z toho 6
dievčat. Učňom sa poskytovala odmena v I. ročníku 30 Kčs a v II. ročníku 60 Kčs. V III. ročník
mal hodinovú mzdu 4,10 Kčs. tiež obedy boli učňom zdarma poskytnuté.
V priebehu roka 1971 neboli zriadené žiadne zvláštne prevádzky pre poskytovanie služieb
obyvateľstva, ale sa zameralo na vylepšenie existujúcich prevádzok. Obnovili sa bufety,
holičstvá a kaderníctvo bolo zariadené novým nábytkom. Tiež stolárstvo bolo rozšírené a sa
vylepšilo pracovné prostredie. Ďalej elektroinštalácia bola vylepšená prístavbou skladu.
Výstavba: Obec Varín vo výstavbe dosť značne zaostala za okolitými obcami. No v tomto roku
nastal väčší rozruch vo výstavbe a je úfnosť, že sa dohoní zameškanie. Vo výstavbe sa
pokračuje na Záhumní pri cintoríne, kde okrem iných stavieb sa stavia bytovka pre členov VB.
Tiež stavebné družstvo sa činí a ďalšiu výstavbu družstevných domov. Sľubne sa zastavujú
pozemky na Kamencoch v Záhradách, kde sa buduje postupne celý domový areál. Vďaka
regulácií Varínky, bude sa môcť v budúcnosti s výstavbou ďalej pokračovať na Kamencoch.
Takzvané pozemky Záhrady – podľa starších názvov sa uvádzajú Záhrady vyše Bokov
a Záhrady na Kamencoch. Tieto sa tiež ľudovo nazývali vyše Puerovej záhrady, teraz záhrada
Synákovská. V minulosti na tejto záhrade bola sušiareň na ovocie. Tu sa sušilo ovocie občanov
z celej terchovskej doliny, ba až od Kysúc donášali sem ovocie na sušenie. Škoda, že sušiareň
krátko pred prvou svetovou vojnou zanikla.
Aký bude ďalší trend výstavby ukážu pravdivo budúce roky. Samozrejme bude to závisieť
značnej miere aj od miestnych činiteľov.

Pri všeobecnej výstavbe hodno zaznačiť, že JRD v roku 1971 malo rozostavené garáže, ktoré
podľa záväzkov mali byť do 31. 12. 71 ukončené. Pre pracovné a iné príčiny nestalo sa tak –
dokončia stavby v jarnom období.
Na tieto garáže bola investícia 428.000 Kčs a bolo vyčerpaných len 216.000 Kčs. Pracovná
skupina, ktorá tieto práce prevádza pozostáva zväčša z prestárnych družstevníkov a preto
zamýšľa sa skupina rozšíriť mladými.
DO – KSS vo Varíne v roku 1971:
Predseda: Vároši Jozef riaditeľ ZDŠ
Podpredseda: Kysela Jozef tajomník MNV vo Varíne
Tajomník: Ing. Samec Štefán
Pokladník: Bíroš Štefán zamestnanec ČSŠ
Členovia výboru: Akantis Emil predseda JRD vo Varíne, Takáč Ľudevít dôchodca (invalid),
Loderer
V bežnom roku vydržiavaných bolo 24 výborových a 12 členských schôdzi.
K 30. 11. 71. bolo 30 platiacich členov a 67 registrovaných. Účasť na schôdzkach sa
pohybovala od 80%.
Školstvo ZDŠ
Riaditeľom školy: Vároši Jozef
Zástupca riad. školy pre ročník 6 – 9 Trizuliak
Zástupca riad. školy pre ročník 1 – 5 Skutecká Božena.
Na škole učí 37 učiteľov, z ktorých väčšina je prezpolných, teda dochádzajú, nakoľko v obci
niet ubytovacích možností. Vyučovanie je dvojsmenné pre malý počet učebných priestorov. Vo
všetkých ročníkoch je spolu 740 žiakov.
Na škole nastala výmena školníka.
Škola si zobrala na starosť stálu starostlivosť a obecné parky a túto zaviazosť i zodpovedne
plnila.
V bežnom roku uskutočnila škola hodnotnú besedu s príslušníkmi vojenských útvarov.
Matrika narodených vykazuje 130 detí a z toho 75 chlapcov a 55 dievčat.
Ku koncu roka vo Varíne bolo 452 dôchodcov spolu všetkých druhov. Strava sa poskytovala
Oprestárkym osobám.

